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I po wakacjach
Spotykamy siê w kolejnym numerze
Informatora M³odzie¿y PCK. Cieszê siê,
¿e dziêki ogromnemu wysi³kowi i zaanga¿owaniu coraz wiêkszej grupy
ludzi, wszystko wskazuje na to, i¿ jego
kwartalna edycja staje siê faktem!
Niedawno skoñczy³y siê wakacje, wiêc
du¿o uwagi w tym numerze poœwiêcamy akcji letniej, w szczególnoœci obozom szkoleniowo - wypoczynkowym,
miêdzy innymi "Wakacje z PCK" oraz
inne artyku³y w "Listonosz Doniós³".
Powoli dzia³ ten staje siê najwiêksz¹
czêœci¹ naszego Informatora, ale
wszak tak w³aœnie powinno byæ - to w³aœnie tam znajdziecie ciekawe propozycje znanych Wam, b¹dŸ zupe³nie nowatorskich dzia³añ.
Czy mo¿na po³¹czyæ Dzieñ Matki z pierwsz¹ pomoc¹? Co SIM PCK robi na
majówce? Czy ratownik mo¿e podjechaæ na rowerze? Miêdzy innymi o tym
równie¿ w "Listonosz doniós³".
Mam nadzieje, ¿e tendencja ta utrzyma
siê i równie¿ kolejny numer pe³en bêdzie informacji o podejmowanych przez
Was inicjatywach.
Rady m³odzie¿owe PCK i ich prawid³owe funkcjonowanie to jeden z naszych
priorytetów. Kontynuujemy zatem prezen-

towanie dobrych przyk³adów - tym razem
Zachodniopomorska Okrêgowa Rada
M³odzie¿owa PCK.
Wiele inicjatyw dotycz¹cych nas wszystkich - miêdzy innymi miêdzynarodowe
konferencje i ocena ogólnopolskich programów bêdzie mia³o miejsce w najbli¿szych tygodniach - o tym piszemy w "Niebawem".
O ogromnej skali pomocy œwiadczonej
w 2003 roku przez Miêdzynarodow¹
Federacjê Stowarzyszeñ Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca oraz
Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzy¿a dowiecie siê czytaj¹c "Czy
wiesz, ¿e...?"
O Polskim Czerwonym Krzy¿u i jego dzia³aniach mo¿na równie¿ mówiæ za pomoc¹ obrazu. Mo¿ecie siê o tym przekonaæ ogl¹daj¹c niektóre z fotografii
Jana Ciechanowskiego, finalisty ogólnopolskiego konkursu na fotografiê, jaki
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK
og³osi³a z okazji 85 lecia PCK.
Mi³ej lektury

Z Czerwonokrzyskim pozdrowieniem
Micha³ Miko³ajczyk
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK
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Pani Scholastyce Œniegowskiej dziêkujemy za te kilka lat wspó³pracy, która
zawsze przybiera³a formy silnego wspierania M³odzie¿y PCK, jak i osób repre-

Nowemu Dyrektorowi ¿yczymy powodzenia i sukcesów w nowej pracy. Jako
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK
deklarujemy chêæ wspó³pracy - tak w
dzia³aniach adresowanych do grup
dzieciêco-m³odzie¿owych, jak i przy
zagadnieniach dotycz¹cych ca³ego Stowarzyszenia.

zentuj¹cych, czy wywodz¹cych siê z tej
najliczniejszej i najprê¿niej dzia³aj¹cej
czêœci naszego Stowarzyszenia, tak w
kraju, jak i w obrêbie ca³ego Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a
i Czerwonego Pó³ksiê¿yca.

Dyr. Marek Malczewski

Dyr. Scholastyka Œniegowska

Decyzj¹
Zarz¹du
G³ównego PCK nowym
Dyrektorem
Biura ZG PCK zosta³ Marek Malczewski. Zast¹pi³ tym
samym Scholastykê
Œniegowsk¹,
która zrezygnowa³a
zarówno z tego
stanowiska, jak i z funkcji Sekretarza
Generalnego ZG PCK.

W SKRÓCIE

Nowy Dyrektor

Serdecznie za to dziêkujemy.

Konkurs na Teatrzyki o Tematyce Czerwonokrzyskiej rozstrzygniêty!!!
Ju¿ kolejny raz Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK wraz z Zarz¹dem G³ównym
PCK zachêca³a do krzewienia idei czerwonokrzyskich, kszta³towania odpowiednich wzorców i przekazywania wiedzy
na temat zdrowego stylu ¿ycia. A wszystko to za spraw¹ kolejnej edycji konkursu na Teatrzyki o Tematyce Czerwonokrzyskiej, przeprowadzonemu dziêki
finansowemu wsparciu udzielonemu
przez MKCK.
Gdy w 2002 roku zaczynaliœmy I edycjê
konkursu, nie spodziewaliœmy siê tak
du¿ego zainteresowania. Z roku na rok,
co jest bardzo mi³e przybywa uczestników i podnosi siê poziom tej imprezy.

Tak¿e i w tym roku uczestnicy i autorzy
scenariuszy stanêli na wysokoœci zadania, zaskakuj¹c treœci¹, form¹ i opraw¹.

Wiêcej czytaj w “KRM dzia³a” - strona 7
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Pstryk, pstryk, pstryk czyli s³ów kilka o Konkursie fotograficznym
W zwi¹zku z jubileuszem 85-lecia Polskiego Czerwonego Krzy¿a Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK og³osi³a konkurs
na reporta¿ i fotografiê o tematyce Czerwonokrzyskiej.
Jego celem by³o upowszechnianie idei
Czerwonego Krzy¿a i wartoœci humanitarnych wœród m³odzie¿y, aktywizacja
œrodowisk szkolnych i akademickich
oraz zachêcanie do dzia³añ na rzecz
potrzebuj¹cych w obrêbie w³asnej
spo³ecznoœci lokalnej. Przez kilka ostat-

nich miesiêcy informowaliœmy o przebiegu konkursu a dziœ nadszed³ czas na
oficjalne og³oszenie wyników.
wiêcej czytaj w “KRM Dzia³a” strona 7

Nowe podstrony na naszej www
Ca³y czas na naszej stronie internetowej www.pck.org.pl pojawiaj¹ siê nowe
informacje i materia³y. Zapraszamy Was
na 3 nowe podstrony:
- www.pck.org.pl/spotkania - poœwiêcona Spotkaniu Partnerskiemu jakie
odby³o siê pomiêdzy przedstawicielami
PCK, a Niemieckiego CK. Na tej stronie znajdziecie miêdzy innymi prezentacje Stowarzyszeñ i ich dzia³añ, listê
uczestników, raporty z warsztatów i foto
galeriê;

- www.pck.org.pl/europa - strona informuj¹ca o dzia³aniach PCK w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej (np. szkoleniach, programach,
grantach);
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- www.pck.org.pl/erna - tam znajdziemy informacje o VIII Dorocznym Spotkaniu Europejskiej Sieci Czerwonego
Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca ds.
HIV/AIDS i gruŸlicy (ERNA).

Serdecznie zapraszamy na nasz¹
wspóln¹ stronê. Pamiêtajmy jednoczeœnie, ¿e jej ¿ywotnoœæ zale¿y od tego ile
i jak czêsto bêdziecie przesy³aæ informacji.
Mi³ego zatem surfowania!
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Ju¿ po raz dwunasty
odby³ siê fina³ Krajowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego
Krzy¿a bêd¹cy okazj¹ pokazu umiejêtnoœci “najlepszych z najlepszych” ratowników PCK. Tym razem miejscem

imprezy sta³ siê “Goœciniec Wiecha" na
terenie Kawêczyna k. Grójca. Mazowiecki Zarz¹d Okrêgowy PCK w Warszawie mia³ zaszczyt byæ wspó³organizatorem tych zawodów.

W SKRÓCIE

XII Krajowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Wiêcej, czytaj w “Listonosz Doniós³”, strona 13

XVIII Festiwal w Krajence
utworów znajdzie siê jeszcze wiêcej
Czerwonokrzyskiej m³odzie¿y i utworów
przekazuj¹cych idee Czerwonego
Krzy¿a.
Magdalena Rzepecka
Sprawy M³odzie¿owe

W dniu 29 maja 2004 roku odby³ siê po
raz XVIII Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej w Krajence. Na tegoroczny
Festiwal wp³ynê³o 69 zg³oszeñ. Do fina³u zakwalifikowano 25 wykonawców, reprezentuj¹cych najwy¿szy poziom artystyczny.
Po dokonaniu przes³uchañ Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody:
Miejsce I - Przemys³aw Nowak "Œpiewaj¹co" - Debrzno
Miejsce II - Agata Grzeœkiewicz "Dzieciêca piosenka o pokoju" - Lidzbark
Welski
Miejsce III - Marta Mas³owska "Kiedyœ"
- Szczecin
Nagroda publicznoœci - Marika Dywan "Nadzieja" - Krajenka
Mamy nadziejê, i¿ w przysz³ym roku
wœród wykonawców i prezentowanych

Folder Dzieje Krajeñskiego Festiwalu
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Jaros³aw Cieœkiewicz

Jaros³aw Cieszkiewicz
Jest po raz
pierwszy cz³onkiem KRM
PCK. Jego
sta¿ organizacyjny jest
jednak o wiele d³u¿szy i bogatszy.

W szeregi
M³odzie¿y
Polskiego Czerwonego Krzy¿a wst¹pi³
w szkole podstawowej, ponad 20 lat temu. Dziêki wspó³pracy z Dzielnicow¹
Grup¹ SIM PCK Warszawa ¯oliborz
pojecha³ na swój pierwszy obóz szkoleniowo - wypoczynkowy i po odbyciu sta¿u w grupie otrzyma³ w 1989 roku tytu³
i legitymacjê SIMa. Od tego czasu
wielokrotnie sam organizowa³ i uczestniczy³ w obozach m³odzie¿owych PCK,
pe³ni¹c funkcje instruktora, wychowawcy i komendanta. Jednak najmilej wspomina ten pierwszy, na którym by³ uczestnikiem.
Zalicza siê do grona tych nielicznych
wci¹¿ dzia³aj¹cych, którzy pamiêtaj¹
pierwsze festiwale piosenki czerwonokrzyskiej w Cieciorce i Karwii, z³azy w Z³otym Stoku, Ryczówku, £¹cku, Nieborowie, zimowe obozy w Stargardzie
Szczeciñskim, Ciechocinku czy Rymanowie Zdroju.
Przez d³ugi okres w zarz¹dzie Sto³ecznej Grupy SIM, gdzie m.in. podj¹³ pionierskie dzia³ania w zakresie profilaktyki AIDS, wspó³pracuj¹c z Markiem Kotañskim i Stowarzyszeniem Plus - Solidarni wobec AIDS. Zorganizowa³ pier-

6

wsze w kraju seminarium - warsztaty
dla liderów grup SIM PCK z ca³ego
kraju poœwiêcone problemowi HIV/AIDS,
w którym dziêki jego staraniom wziê³o
udzia³ wielu wysokiej klasy specjalistów
z tej dziedziny.
Wielokrotnie reprezentowa³ nasze Stowarzyszenie poza granicami Polski, na
miêdzynarodowych obozach m³odzie¿owych oraz seminariach szkoleniowych,
warsztatach dziel¹c siê swoimi doœwiadczeniami i dbaj¹c o dobry wizerunek
m³odzie¿y PCK.
Bra³ tak¿e udzia³ w konwojach z pomoc¹ humanitarn¹, w kraju i zagranic¹,
m.in. do Belgradu czy na tereny dotkniête przez powódŸ 1997 roku.
W 1992 roku zawita³ do Poznania,
gdzie mieszka ze swoj¹ czerwonokrzysk¹ rodzin¹ - ¿on¹ Beat¹, zas³u¿onym
pracownikiem Wielkopolskiego Zarz¹du
Okrêgowego PCK i córeczk¹ Zosi¹.
Mia³ osobisty wk³ad w zintensyfikowanie kontaktów pomiêdzy M³odzie¿owym
Niemieckim Czerwonym Krzy¿em z Nadrenii - Westfalii a Okrêgiem Poznañskim, co zaowocowa³o bardzo
wartoœciow¹ i unikatow¹ w skali kraju
wspó³prac¹ na polu realistycznej pozoracji zranieñ i urazów. Dziêki temu Poznañ jest w wielu miejscach kraju kojarzony jako lider w tym zakresie. Obecnie
pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Wielkopolskiej Okrêgowej Rady M³odzie¿owej
PCK. W strukturach doros³ych Stowarzyszenia jest cenionym przedstawicielem i orêdownikiem spraw m³odzie¿y.
Nieub³agane realia wiekowe powoduj¹,
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le lat temu, na pewno nie pozwoli mu
rozstaæ siê z Czerwonym Krzy¿em. Musi
tylko znaleŸæ sobie takie miejsce, aby nadal byæ jak najbli¿ej spraw M³odzie¿y PCK.

Pstryk, pstryk, pstryk czyli s³ów kilka o Konkursie Fotograficznym

A zatem przejdŸmy do sedna. Przez
blisko pó³tora miesi¹ca na podstronie
www.kamil.pck.org.pl/galeria mogliœcie
podziwiaæ i oceniaæ prace uczestników
efektem czego zosta³y przyznane dwie
nagrody publicznoœci. Otrzymali je Tomasz
KISTELA i Grzegorz BUDZIEJEWSKI.
W kwalifikacji generalnej, wyniki fina³u
Konkursu Fotograficznego przedstawiaj¹

siê nastêpuj¹co:
W kategorii 13-16 lat
1. Joanna Kowalska
2. Tomasz Kistela
3. Sebastian Walczak
W kategorii 17-30 lat
1. Jan Ciechanowski
2. Grzegorz Budziejewski
3. Lilianna Mitana
4. Barbara Ciesielczyk
5. Agnieszka Jarzyñska
6. Rados³aw Rychel

Fot. Grzegorz Worpus Budziejewski

4 czerwca w biurze Zarz¹du G³ównego
PCK odby³ siê fina³ Konkursu Fotograficznego. Prace oceniane by³y w
dwóch kategoriach wiekowych.
Pierwsza dla uczestników w wieku 13-16
lat i druga dla starszych, w wieku 17-30
lat. Jury ocenia³o prace pod k¹tem:
jakoœci i techniki wykonanych zdjêæ, jak
równie¿ tematyki czerwonokrzyskiej w reporta¿ach, sposób prezentacji, umiejêtnoœæ wypowiedzi.

KRM DZIA£A

¿e nied³ugo formalnie bêdzie musia³ zakoñczyæ dzia³alnoœæ m³odzie¿ow¹. Jednak znana nam wszystkim nieuleczalna
choroba, któr¹ sam zosta³ zara¿ony wie-

Mamy nadziejê ¿e nagrody, które otrzymaliœcie i miejsca, które zajêliœcie zmobilizuj¹ was do dalszego doskonalenia
swoich umiejêtnoœci, byæ mo¿e w przysz³oœci ktoœ z was zostanie s³awnym
dziennikarzem, a ktoœ inny fotografem
na miarê National Geographics.

Konkurs na Teatrzyki o Tematyce Czerwonokrzyskiej rozstrzygniêty!!!
Celem konkursu na Teatrzyki Czerwonokrzyskie jak wszyscy wiemy jest
upowszechnianie idei Czerwonego Krzy¿a i wartoœci humanitarnych wœród dzieci oraz aktywizacja œrodowisk szkolnych.
Konkurs polega na przedstawieniu w dowolnej formie np. teatrzyku, pantomimy,
kabaretu etc. treœci zwi¹zanych z tradycj¹,
histori¹, dzia³alnoœci¹ i ide¹ Czerwonego Krzy¿a.
Doœwiadczenia z poprzednich lat poka-

za³y jak uczestnicy potrafi¹ byæ twórczy
i pomys³owi. Ka¿dy teatrzyk ró¿ni³ siê
od siebie nie tylko treœci¹, ale i form¹.
Od kabaretu, po bardzo stonowane,
nastrojowe prezentacje.
Przez ca³y rok trwa³y przygotowania w
szko³ach, eliminacje rejonowe, okrêgowe po to by w dniach 14 - 15 maja 2004
mogli spotkaæ siê "najlepsi" i na scenie
Domu Kultury "Stok³osy" w Warszawie zaprezentowaæ swoje dokonania.
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I miejsce ex aequo :
- Szko³a Podstawowa nr 14 w Kroœnie
(ZO PCK w Rzeszowie) za bardzo ciekawy pomys³, grê aktorsk¹, scenografiê,
stroje i charakteryzacjê oraz koordynacjê
i wspó³pracê sceniczn¹.

doskona³¹ grê aktorsk¹ oraz koordynacjê i wspó³pracê na scenie.
II miejsce :
- Szko³a Podstawowa nr 2 w Szubinie
(ZO PCK w Bydgoszczy) za niecodzienny
pomys³ przekazu, doskonale dobrane teksty i zwrócenie uwagi na rolê wspó³pracy
w grupie w organizowaniu pomocy.
III miejsce - Szko³a Podstawowa w Piotrkowie Trybunalskim (ZO PCK w £odzi) za
obrazowanie szerokiego spektrum dzia³añ
PCK, ukazanie i podkreœlenie roli Szkolnego Ko³a PCK oraz w³¹czenie nowoczesnych trendów muzycznych.

Zwyciêski zespó³

KRM DZIA£A

G³ówn¹ nagrodê GRAND PRIX Jury przyzna³o Szkole Podstawowej w Starych Bielicach (ZO PCK w Szczecinie) za pomys³,
scenariusz, po³¹czenie w przedstawieniu
humoru, wiedzy oraz przes³ania, jak
równie¿ za swobodê aktorsk¹ i doskona³¹ wspó³pracê w grupie.

Ponadto w tym roku Jury przyzna³o
nagrodê specjaln¹ za wytrwa³oœæ i doskona³e teksty scenariuszy, Panu Zygmuntowi Królakowi, który bierze udzia³
w konkursie od trzech lat.

- Szko³a Podstawowa w Jankowie I (ZO
PCK w Poznaniu) za scenariusz ukazuj¹cy dzia³alnoœæ Czerwonego Krzy¿a
w przystêpnej i bardzo ciekawej formie,

Gratulujemy zwyciêzcom i zachêcamy do
udzia³u w kolejnej edycji!
Magdalena Rzepecka
Biuro ZG PCK

Wakacje z PCK

Tradycyjnie ju¿ kilkanaœcie tysiêcy dzieci i m³odzie¿y wypoczywa³o razem z PCK.
Organizowan¹ przez nas akcjê letni¹
cechuje jednak nie tylko wypoczynek
ale i po¿yteczne spêdzanie wolnego czasu. Najbardziej jest to widoczne na na-
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Uczestnicy i kadra

Tak o swoich wakacjach mog¹ z powodzeniem powiedzieæ wszyscy Ci m³odzi
ludzie, którzy spêdzili choæ kilka chwil
na pó³koloniach, koloniach, obozach, czy
biwakach organizowanych przez Polski
Czerwony Krzy¿.

szych obozach szkoleniowych, gdzie poza "z³apaniem oddechu po ca³ym roku
wytê¿onej pracy w PCK" program wyjazdów przewiduje interaktywne zajêcia szkoleniowe.
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Po raz pierwszy zorganizowaliœmy
spotkanie poobozowe dla uczestników

Nie by³oby tego wyjazdu gdyby nie jego
kadra, warto nadmieniæ wywodz¹ca siê
z 4 zarz¹dów okrêgowych. Pragnê Wam
wszystkim wychowawcy i instruktorzy bardzo serdecznie podziêkowaæ - dobra robota!
Efekty ubieg³orocznego obozu, atmosfera panuj¹ca w Sulejowie, jak i opinie
które nadchodz¹ z ró¿nych stron kraju,
pozwalaj¹ ¿ywiæ nadziejê, ¿e w przysz³ym roku, w myœl przys³owia "do trzech
razy sztuka" odbêdzie siê kolejny taki
wyjazd, staj¹c siê ju¿ tradycj¹ przestrzegan¹ i kultywowan¹ przez ka¿dy rozs¹dny
zarz¹d rejonowy.
Cieszê siê, i¿ niektóre z zarz¹dów
okrêgowych, pomimo wielu najró¿niejszych trudnoœci, nie zaniecha³y idei organizacji obozów szkoleniowych - bez nowych, umotywowanych kadr, bez wymiany doœwiadczeñ, bez przyjaŸni i zrozumienia, bez SIM-ów, nie ma naszego
Stowarzyszenia.

Zajêcia szkoleniowe

“SIMobieg”

Z jednej strony zajêcia-historia i dzia³ania
Miêdzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca,
instruktor dydaktyk, wspó³dzia³anie w grupie rówieœniczej, psychologia rozwoju
dziecka, rozpoznawanie potrzeb spo³ecznoœci lokalnej, planowanie dzia³añ, zapobieganie dyskryminacji w spo³eczeñstwie i wiele innych, a z drugiej - wymiana doœwiadczeñ, zawi¹zywanie nowych
znajomoœci i przyjaŸni, a wszystko to
w doskona³ej atmosferze. Ciekawie wypad³y prezentacje zarz¹dów rejonowych i ich dzia³añ prowadzone przez
uczestników obozu. Doskona³ym jest zobaczyæ, ¿e bez wzglêdu na okrêg, czy
rejon, s¹ dzia³ania które "porywaj¹ nas
wszystkich".

ubieg³orocznego obozu na SIM PCK.
Z zainteresowaniem czeka³em na sesjê
"jak min¹³ rok" jak¹ odbyliœmy z jego
uczestnikami. Jak z niej wynika, by³ to
naprawdê pracowity okres! Z tego bardzo
siê cieszymy.

KRM DZIA£A

Po wieloletniej przerwie drugi ju¿ raz z kolei Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK,
korzystaj¹c z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz
Rady Pañ PCK, zorganizowa³a ogólnopolski Obóz dla Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK. Tym razem celami spotkania by³o wzmocnienie dzia³alnoœci opiekuñczo - wychowawczej oraz
wspó³pracy ze Szkolnymi Ko³ami PCK.
Prawie 60 uczestników reprezentuj¹cych prawie 30 grup SIM PCK spêdzi³o
pracowite dwa tygodnie w oœrodku
"Dresso" w Sulejowie.

Micha³ Miko³ajczyk
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady M³odzie¿owej PCK
Komendant Ogólnopolskiego Obozu dla SIM PCK

Informator M³odzie¿y PCK Numer 3/2004

9

"From needs to action" - od potrzeb do
dzia³ania. Tak¹ nazwê nosi Program Miêdzynarodowej Federacji Stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca realizowany równie¿ w Polskim
Czerwonym Krzy¿u, a finansowany przez
Regionaln¹ Delegaturê Federacji w Budapeszcie.
Jego g³ównym celem jest rozwój
zasobów i potencja³ów zarz¹dów rejonowych PCK poprzez naukê dok³adnego rozpoznania potrzeb spo³ecznoœci lokalnej, umiejêtnoœci wspó³pracy z innymi organizacjami i podmiotami, nowego podejœcia do wspó³dzia³ania z osobami potrzebuj¹cymi, umiejêtnoœci trafnego ocenienia w³asnych mo¿liwoœci, a
tak¿e wspó³pracy z wolontariatem, pozyskiwania dochodów, poprawy promocji
i komunikacji oraz umiejêtnoœæ planowania wed³ug metody PPP - Proces Planowania Projektów. Ostatnia czêœæ Programu poœwiêcona by³a równie¿ zagadnieniom zwi¹zanym z dzia³aniami Czerwonego Krzy¿a w przypadku zaistnienia klêsk i katastrof. Teoria przeplata siê
z praktyk¹, wyk³ady z warsztatami, wiêc
szkolenia przebiega³y w ciekawej i interesuj¹cej atmosferze.
Uczestnikami polskiej edycji Programu
byli prezesi lub inni doroœli wolontariusze PCK, pracownicy oraz SIM-owie PCK
z 6 zarz¹dów rejonowych PCK: Lubartów (lubelskie), Piotrków Trybunalski
(³ódzkie), Brzeg (opolskie), Grajewo (podlaskie), Jêdrzejów (œwiêtokrzyskie), Szczecin (zachodniopomorskie).
Wyk³adowcami byli Magdalena Rzepecka
i ja. Katarzyna Miko³ajczyk wspiera³a
nas jako konsultant. Wszyscy uczestnicy
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wykazali siê ogromnym zaanga¿owaniem i chêci¹ dzielenia siê w³asnymi
dotychczasowymi spostrze¿eniami. Szkolenie to by³o tak¿e pozytywnie odebrane z innego powodu - do tej pory
wiele szkoleñ i spotkañ by³o organizowanych dla reprezentantów zarz¹dów
okrêgowych - ten Program adresowany
by³ natomiast dla przedstawicieli
najwa¿niejszego poziomu naszego Stowarzyszenia - zarz¹dów rejonowych.
Wszak tam s¹ potrzebuj¹cy, tam s¹
mo¿liwoœci, czyli tam jest nasza czerwonokrzyska codziennoœæ.
SPOTKANIE W BRZEGU", FOTO:
Piotr Mazurek NTO

DUNANT BY£BY Z NAS DUMNY

"Od potrzeb do dzia³ania"

Jednym z elementów finalnych Programu by³o przygotowanie przez ka¿dy z
uczestnicz¹cych rejonów projektu
wynikaj¹cego z dok³adnej analizy i sporz¹dzonego wed³ug schematu PPP
(Proces Planowania Projektów). Na uwagê zas³uguje ka¿dy z nich, ale kusz¹c
siê o wskazanie najlepiej opracowanego, wskaza³bym projekt przygotowany przez uczestniczki z Jêdrzejowa "¯yjê bezpiecznie i umiem udzieliæ pierwszej pomocy", którego celem jest podniesienie umiejêtnoœci udzielania pierwszej pomocy oraz wzrost œwiadomoœci dotycz¹cej bezpiecznych zachowañ.
Program szkolenia zak³ada³ równie¿
wizytê w uczestnicz¹cych w nim zarz¹-
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Jestem autorem tego Programu, tworz¹c go jeszcze podczas pracy w Regionalnej Delegaturze Federacji w Budapeszcie. Cieszê siê, ¿e po jego realizacji w kilku pañstwach w regionie Europy
Centralnej, mia³em mo¿liwoœæ jego pro-

wadzenia równie¿ w Polsce. Mam równie¿ nadziejê, i¿ jego kontynuacja, tym
razem z innymi zarz¹dami bêdzie mia³a
miejsce i w przysz³oœci w ramach Programu Rozwoju Organizacyjnego PCK
na lata 2004 - 2006. Wszak "Od potrzeb
do dzia³ania" jest o rozwoju naszych
mo¿liwoœci i potencja³ów.
Micha³ Miko³ajczyk
Koordynator Programu

“Gor¹czka Z³ota” - Czy nadal gor¹co ?

Zbiórka “z³ota” w £odzi

Ju¿ po raz trzeci rozgotowa³a siê w polskich sercach chêæ niesienia pomocy.
Mimo, ¿e akcja dawno siê ju¿
zakoñczy³a to nadal w naszych
poszukiwaczach drzemie ¿y³ka kowbojska i licz¹ zebrane dot¹d "gródki z³ota".
Najbardziej gor¹cym terytorium okaza³o
siê województwo £ódzkie gdzie jak
dot¹d zebrano ponad 4,2 tony, co
stanowi po³owê (!!!) podliczonego z³ota.
Do aukcji w³¹czy³y siê mali kowboje z ponad 340 szkó³ oraz zasobni w grube
trzosy wiêksi i starsi zbieracze.
Inni równie¿ nie
daj¹ za wygran¹. Jak donosz¹
wieœci z terytorium Podlaskiego,
tam te¿ jest gor¹co. Ponad 730 kg i ponad 7.000 z³otych w "z³ocie" to dobry wynik. Na trzecim
miejscu ludzie morza gdzie zbiory przekroczy³y pó³ tony i nadal rosn¹.

Na chwilê obecn¹ stan Banku Dzikiego
Zachodu to 8 ton 139 kg i 43 gramy
z³ota, co stanowi kwotê oko³o 100.000
z³ !!!. Do akcji w³¹czy³o siê ponad 800
jednostek z ca³ego kraju. ¯ycie mieszkañców stanê³o na krawêdzi gor¹czki
ich w³asnego zdrowia. Zbierali, zbierali
i ... niektórzy jeszcze do dzisiaj licz¹.
Najwiêcej z³ota zebrano na happeningach organizowanych przez wolontariuszy, festynach, pokazach pierwszej
pomocy oraz konkursach na Najlepszego Zbieracza. Z zebranych pieniêdzy zostan¹ sfinansowane kolonie letnie i obozy dla dzieci z najbiedniejszych
rodzin.

DUNANT BY£BY Z NAS DUMNY

dach rejonowych. Najbardziej uroczyst¹
oprawê nadano jej w Brzegu, gdzie
prezentacje projektu po³¹czono z uroczystoœciami z okazji 85 lecia PCK.

Czy nadal jest
tak gor¹co jak w
ubieg³ym roku?
Obecne dane
wskazuj¹ niestety na malej¹ce zainteresowanie nasz¹
akcj¹, jednak nadal jesteœmy lepsi ni¿
podczas pierwszej gor¹czki a koñcowe
dane jeszcze nie nap³ynê³y, wiêc jest
jeszcze szansa...

Informator M³odzie¿y PCK Numer 3/2004

Adrian Majchrzak
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Zachodniopomorska Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK
Zachodniopomorska Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK to zespó³ zapalonych dzia³aczy, którzy od wielu lat wspieraj¹ ruch m³odzie¿owy naszego Stowarzyszenia. To ludzie, którzy kosztem w³asnego ¿ycia prywatnego dokonuj¹ cudów na szczeblu okrêgu.
To ludzie, którzy ¿yj¹ Czerwonym Krzy¿em.
Oto oni: Jolanta Geisler - przewodnicz¹ca,
Miros³awa Szymosiuk - wiceprzewodnicz¹ca, Krystyna Domañska - II wiceprzewodnicz¹ca, Barbara Ko¿ybska - cz³onek, Grzegorz Szymañski - cz³onek, Remigiusz Wojcieszonek - cz³onek. Dodatkowymi cz³onkami
honorowymi zwi¹zanymi od bardzo d³ugiego
czasu z Ruchem M³odzie¿owym PCK s¹:
Miros³awa Kaduszko, Henryk Rembas
Zachodniopomorska Okrêgowa Rada M³odzie¿owa PCK swoj¹ dzia³alnoœæ opiera na
szeœciu dzia³ach. Pierwszym z nich jest dzia³alnoœæ organizacyjna, w której sk³ad wchodzi:
- rozwijanie dzia³alnoœci w SK PCK,
- organizacja warsztatów i szkoleñ dla opiekunów SK PCK,
- przeprowadzanie szkoleñ liderów M³odzie¿y PCK,
- tworzenie i wzmacnianie Grup SIM PCK,
- wspó³praca z rejonowymi radami m³odzie¿owymi PCK
Drugi segment dzia³alnoœci to promocja zdrowia, w której sk³ad wchodzi:
- dzia³alnoœæ w œrodowiskach szkolnych
s³u¿¹ca poprawie stanu zdrowia i higieny,
- organizacja konkursów, olimpiady i innych
imprez promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia,
- dzia³alnoœæ propaguj¹ca tolerancje wobec
ludzi chorych na AIDS,
- wspó³praca z Zachodniopomorskim
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz
Centrum Organizacji Promocji Zdrowia Trzeci dzia³ zawiera wszystkie elementy upowszechniania Miêdzynarodowego Prawa
Humanitarnego:

- organizacja konkursu wiedzy o MPH dla
szkó³ ponadpodstawowych,
- dzia³ania dotycz¹ce zapobiegania nadu¿ywania god³a PCK,
- prowadzenie szkoleñ o tematyce MPH,
Kolejny, czwarty dzia³ to tematyka pierwszej
pomocy:
- wdra¿anie nowych ujednoliconych standardów szkoleñ z udzielania pierwszej pomocy,
- organizacja okrêgowych mistrzostw dru¿yn
ratowniczych,
- organizowanie szkoleñ i pokazów pierwszej pomocy,
- szkolenie instruktorów pierwszej pomocy,
- stworzenie Okrêgowej Grupy Ratowniczej
(jako zadanie do wykonania).
Pi¹tym dzia³em jest Honorowe Krwiodawstwo:
- propagowanie wœród m³odzie¿y idei honorowego krwiodawstwa,
- wzmacnianie istniej¹cych i tworzenie
nowych m³odzie¿owych Klubów HDK,
- wakacyjne konkursy "Wakacyjna kropla
krwi", "M³odzie¿owy Dar Krwi",
- organizacja spotkañ z honorowymi dawcami krwi.
Ostatni dzia³, czyli szósty ma w swoim zakresie pomoc i opiekê socjalna:
- opieka nad dzieæmi i m³odzie¿¹ z rodzin
biednych,
- rozwijanie dzia³alnoœci w niesieniu pomocy
niepe³nosprawnym,
- organizacja obozów socjalnych.
Tak w najwiêkszym skrócie wygl¹da praca
naszej rady. I nie mo¿na tego uj¹æ w jednym
artykule. Jednak kto namiêtnie czyta "Informator..." wie, ¿e dzieje siê u nas wiele wiêcej.
Szukajcie wiêc artyku³ów o akcjach m³odzie¿y PCK z zachodniopomorskiego
Grzegorz Szymañski
SIM PCK, cz³onek ZORM PCK
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decznie podziêkowaæ wszystkim, którzy
pomagali nam w przygotowaniach i prze-

Wrêczanie nagród

XII fina³ Krajowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy PCK odby³ siê tym razem na
terenie Mazowieckiego Zarz¹du Okrêgowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Uczestnicy, którzy do nas przyjechali,
to szkolne reprezentacje m³odzie¿y
zwi¹zanej z PCK i pragn¹cej bezinteresownie nieœæ pomoc cierpi¹cym ludziom.
Szesnaœcie dru¿yn wraz z opiekunami
stawi³o siê w hotelu ju¿ w sobotê, 29
maja, by móc poznaæ zasady startu w zawodach. M³odzie¿ wraz z organizatorami, sêdziami i goœæmi uda³a siê na
wspóln¹ kolacjê, podczas której przedstawiony by³ regulamin oraz odbywa³y
siê ostatnie odprawy przed niedzielnymi zmaganiami. W niedzielê - choæ to
dzieñ odpoczynku - nasi zawodnicy musieli wstaæ bladym œwitem, by na czas
stawiæ siê na starcie zawodów, ok. 50 km
od Warszawy. Do zwyciêstwa potrzebne by³y: wiedza i umiejêtnoœci z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, spokój
i opanowanie, zgranie oraz odrobina
szczêœcia. Poszczególne stacje stanowi³y pozoracjê wypadków, na których z zagro¿eniami musieli radziæ
sobie uczestnicy fina³u. Poœród nich by³y zarówno bójka, narkomania, huœtawka, staw (ratowanie topielca), ambona
w lesie, z której upad³ poszkodowany,
a tak¿e wypadek na budowie i przypadek pora¿enia pr¹dem. Poza stacjami merytorycznymi m³odzie¿ mog³a siê
równie¿ sprawdziæ np. na punkcie
MPH, gdzie trzeba by³o wykazaæ siê
dok³adnoœci¹ i opanowaniem przy rozminowywaniu terenu. Zakazane miny
na szczêœcie by³y wirtualne, lecz emocje - prawdziwe. Dziêki dobrej woli i hojnoœci fundatorów wszyscy uczestnicy
mistrzostw otrzymali upominki.
W imieniu organizatorów pragnê ser-

prowadzeniu mistrzostw. Dziêkujê: pozorantom i charakteryzatorom, bez których nie by³oby realnie wygl¹daj¹cych
wypadków; duszkom którzy nie pozwolili zgubiæ siê dru¿ynom pomiêdzy poszczególnymi stacjami; stra¿y po¿arnej
i innym osobom które przygotowa³y
stacje niemerytoryczne oraz wszystkim
sêdziom - instruktorom pierwszej pomocy PCK za obiektywne oceny zmagañ uczestników. Bez tych wszystkich
osób nam pomagaj¹cych jak i zawodników nie by³o by Mistrzostw oraz zwyciêzców, o który wspomnieæ nale¿y.
Zwyciê¿y³a dru¿yna z województwa
pomorskiego - uczennice i uczeñ z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, którzy reprezentowali nas na
tegorocznych Europejskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Austrii.

LISTONOSZ DONIÓS£

XII Krajowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Mamy nadziejê, ¿e u wszystkich którzy
byli z nami w dniach 29-30 maja 2004
pozosta³y mi³e wspomnienia po tegorocznych mistrzostwach. Do zobaczenia za
rok na XIII ju¿ Krajowych Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy PCK.
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Norbert Rafalik
Mazowiecki ZO PCK
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Ju¿ od pierwszego dnia akcji towarzyszy
bardzo du¿e zainteresowanie mediów
regionalnych jak i ogólnopolskich. Nie ma
tygodnia, w którym o akcji nie by³o by
informacji w radiu, telewizji czy gazecie.

W £odzi, na pocz¹tku czerwca 2004
roku wyruszy³y Patrole Rowerowe Pierwszej Pomocy PCK. Jest to akcja
wymyœlona przez wolontariuszy dzia³aj¹cych przy £ódzkim Zarz¹dzie Okrêgowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Ponad 20 wolontariuszy w weekendy
przemierza na swoich rowerach miejsca, gdzie ³odzianie najczêœciej odpoczywaj¹. Jest to miêdzy innymi ulica Piotrkowska, Las £agiewnicki, Stawy Jana,
park im. Pi³sudskiego, Poniatowskiego,
Mickiewicza oraz Sienkiewicza. W razie
potrzeby nasi ratownicy udzielaj¹ pierwszej pomocy, oraz chêtnie s³u¿¹ wszelk¹ wiedz¹ na temat dzia³alnoœci Polskiego Czerwonego Krzy¿a.

Patrole rowerowe w lesie

Jeden "Patrol Rowerowy" sk³ada siê z 3-5
osób dzia³aj¹cych w jednej z dwóch
³ódzkich grup m³odzie¿owych: £ódzkiej
Grupie Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK oraz £ódzkiej Grupie
Ratownictwa PCK. Ka¿da osoba ma
ukoñczony podstawowy kurs pierwszej
pomocy oraz dodatkowe szkolenia.
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Niestety, ju¿ pierwszego dnia widaæ
by³o, ¿e patrole s¹ potrzebne. Wracaj¹c
z patrolu w Lesie £agiewnickim na jednej z g³ównych ulic £odzi ratownicy zauwa¿yli le¿¹c¹ na chodniku osobê. By³
to mê¿czyzna po ataku epilepsji. Cz³onkowie patrolu udzielili pierwszej pomocy i wezwali pogotowie, dziêki czemu
uratowali mu ¿ycie.

Patrol rowerowy na ulicy

LISTONOSZ DONIÓS£

Pierwsza taka akcja w kraju

Ratownicy je¿d¿¹c na patrolach spotykaj¹ siê z bardzo mi³ymi reakcjami ludzi: przechodniów, odpoczywaj¹cych,
a nawet turystów. Wo³aj¹ za nimi "Krzy¿acy", "O czerwoni" itp. Zdarzaj¹ siê
równie¿ osoby zainteresowane codzienn¹ prac¹ wolontariuszy. Bardzo nam
mi³o, ¿e jesteœmy rozpoznawani i mi³o
odbierani przez spo³eczeñstwo.
Wiêcej informacji na temat Patroli
Rowerowych mo¿na znaleŸæ tak¿e w internecie na ³ódzkich stronach pod
adresem http://rowery.pck.lodz.pl
Pawe³ Florczak
£ódzka Grupa SIM PCK
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5 czerwca br. w sali kina "Charlie" w £odzi odby³o siê spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka zorganizowane przez
M³odzie¿ dzia³aj¹c¹ przy £ódzkim Zarz¹dzie Okrêgowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a. W imprezie wziê³o udzia³
ponad 50 rodziców samotnie wychowuj¹cych dzieci wraz ze swoimi pociechami.
Dla doros³ej czêœci widowni zosta³
przeprowadzony pokaz udzielania pierwszej pomocy w przypadkach, które
mog¹ siê zdarzyæ w domu. Dla dzieci
natomiast nasi wolontariusze przepro-

wadzili zajêcia z pierwszej pomocy pt.
"Ratowniczek", "Jak bezpiecznie zachowaæ siê na drodze", pl¹sy oraz wiele
gier i zabaw zwi¹zanych z czerwonokrzysk¹ dzia³alnoœci¹. Na zakoñczenie
ka¿de dziecko otrzyma³o s³odkie upominki, znaczki odblaskowe oraz wiele,
wiele innych gad¿etów czerwonokrzyskich. Ka¿de dziecko z ¿alem, ale i te¿
z rozpromienion¹ twarz¹ ¿egna³o siê
z wolontariuszami gdy impreza dobiega³a ku koñcowi.
Micha³ Siemiñski
SIM PCK £ódŸ

LISTONOSZ DONIÓS£

Dzieñ Matki i Dzieñ Dziecka z Pierwsz¹ Pomoc¹

“Pierwsza Pomoc bez barier”
To nowy program zapocz¹tkowany w Zarz¹dzie Okrêgowym PCK w Bydgoszczy
skierowany do osób niepe³nosprawnych.
Pomys³odawczyni¹ programu jest pani
El¿bieta Marcinkowska - specjalista do
spraw pierwszej pomocy oraz promocji
zdrowia. Program obejmuje 16 godzinny kurs pierwszej pomocy z certyfikatem unijnym dla osób s³abo s³ysz¹cych,
niedowidz¹cych, niepe³nosprawnych
oraz inne atrakcje.
W ramach programu uda³o siê nam zorganizowaæ trzy dniowy wyjazd do znakomicie wyposa¿onego oœrodka w Tleniu - Geovita. Oprócz uczestników objêtych programem na kursie znalaz³y siê
nasze dzieci ze œwietlicy socjoterapeutycznej oraz moi wolontariusze - Spo³eczni
Instruktorzy M³odzie¿owi PCK .
Zaczêliœmy z hukiem. Dyskoteka, ognisko,
dzieñ sportu i oczywiœcie zajêcia z pierwszej pomocy. To nie wszystko oœrodek
zapewni³ nam wspania³e atrakcje. Gokarty, meleksy, krêgielnia, bilardy to tyl-

ko niektóre atrakcje, które oferowa³ oœrodek. By³o, co robiæ. Dzieci by³y zachwycone.
Organizatorem ca³ego przedsiêwziêcia
by³a pani Maria Kapuœciska - specjalista do spraw pomocy socjalnej, która
zapewni³a nam moc atrakcji. Jedn¹ z nich
by³ niew¹tpliwie wyjazd do aquaparku
w Chojnicach. P³awiliœmy siê w wodzie
jedynie 150 minut. Rw¹ca rzeka, Jakuci,
basen sportowy, bicze wodne to nie
wszystkie atrakcje, jakie spotka³y nas
na miejscu. Pani Marylka ufundowa³a
równie¿ s³odk¹ przek¹skê - lody. Odwiedzili nas szanowni goœcie, Nasz dyrektor - Aleksander Filuk oraz instruktor Pierwszej Pomocy ZG PCK - Pani Bo¿ena
Lewandowska.
Trzy dni szybko zlecia³y i trzeba by³o siê
po¿egnaæ. Na zakoñczenie uczestnicy
otrzymali certyfikaty oraz nagrody od
sponsorów. By³o fantastycznie i mam
nadziejê, ¿e na tym siê nie zakoñczy.
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Patryk Wolski
SIM PCK Bydgoszcz
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Okrêgowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w Bydgoszczy
Po rejonowym etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy przyszed³ czas nas etap
okrêgowy. Jak zawsze zg³osi³o siê mnóstwo uczestników. £¹cznie startowa³o 13
zespo³ów ratowniczych, zgodnie ze standardami by³y to dru¿yny 4 osobowe.
Wszystkich zgromadzonych przywita³
nasz ciesz¹cy siê wielkim uznaniem
Dyrektor Biura ZO PCK w Bydgoszczy Aleksander Filuk. Na uczestników czeka³o 13 stacji tak by równoczeœnie
mog³y wystartowaæ wszystkie dru¿yny.
Przygotowania do zorganizowania
stacji z pozoracjami trwa³y ca³y tydzieñ.
Zostawaliœmy w zarz¹dzie do póŸnych
godzin wieczornych by spotkaæ siê z pozorantami, sêdziami… Zajêliœmy siê drukowaniem dyplomów, identyfikatorów
i co najprzyjemniejsze zakupem atrakcyjnych nagród i pucharów. To moje
ulubione zajêcie, gdy¿ zawsze uda mi
siê pozyskaæ jakiœ gratis dla moich
wolontariuszy. Dopisali równie¿ sponsorzy, wiêc by³o za co kupowaæ. Jak zaw-

sze nasza zaprzyjaŸniona firma "PENTEL"
ufundowa³a atrakcyjne nagrody dla sêdziów oraz wolontariuszy. Ka¿dy otrzyma³
zestaw d³ugopisów.
Poziom dru¿yn by³ ró¿ny, a rywalizacja
zaciêta, lecz móg³ wygraæ tylko jeden zespó³. I tak 1 miejsce i mo¿liwoœæ wyjazdu
na etap centralny uzyska³a dru¿yna z XV
Liceum Ogólnokszta³c¹cego z Bydgoszczy.
Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu moich wolontariuszy oraz pracowników ZO
PCK w Bydgoszczy, a w szczególnoœci
Pani El¿biecie Marcinkowskiej wszystko wysz³o znakomicie.
Nasza reprezentacja osi¹gnê³a wysokie
trzecie miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. W
imieniu swoim i organizatorów Gratulujê.
Patryk Wolski
SIM PCK Bydgoszcz

XXI LO z £odzi najlepsz¹ dru¿yn¹ w województwie
W sobotê 15 maja br. odby³y siê Wojewódzkie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Otwarcie
zawodów odby³o siê o godzinie 10:30
w budynku £ódzkiego Zarz¹du Okrêgowego PCK przy ul. Piotrkowskiej, rozpocz¹³ je krótkim przemówieniem Dyrektor Biura £ZO PCK - Pan Stanis³aw Maciejewski. Nastêpnie dziesiêæ dru¿yn z ca³ego województwa udziela³o pierwszej
pomocy w pozorowanych wypadkach.
Na stacjach, które usytuowane by³y w
centrum £odzi, ratownicy udzielali
pomocy miêdzy innymi poszkodowanym:
z atakiem epilepsji, urazem krêgos³upa,
ran¹ ciêt¹ g³owy. Na trasie mistrzostw
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mo¿na by³o tak¿e spotkaæ grupkê ludzi
napadniêtych przez "kibiców". Oprócz
typowych stacji urazowych by³y równie¿
stacje rekreacyjne, na których zawodnicy mogli chwilkê "odpocz¹æ" od ratowania, ale za to musieli rozwi¹zaæ ró¿nego
rodzaju zadania oraz test z bezpieczeñstwa na drodze nad którym patronat
objê³o Towarzystwo Ubezpieczeñ na
¯ycie "Finlife".
Oko³o godziny 13:45 - gdy dru¿yny skoñczy³y udzielaæ pierwszej pomocy, przyszed³ czas na odpoczynek oraz posi³ek
regeneracyjny - tradycyjna kie³baska
z bu³eczk¹ :-) i gor¹c¹ herbatk¹.
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I miejsce - XXI LO z £odzi - £ódŸ-Pó³noc
II miejsce - XXXI LO z £odzi - £ódŸ-Po³udnie
III miejsce - Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z £owicza
Nagrodê specjaln¹ - Misia Finli i inne
gad¿ety od Towarzystwa Ubezpieczeñ
na ¯ycie "Finlife" - za najlepiej rozwi¹zany test dotycz¹cy bezpieczeñstwa na
drodze otrzyma³a dru¿yna z II Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Tomaszowie Mazowieckim.

nia. Bardzo serdecznie dziêkujemy
wszystkim pozorantom, sêdziom, goñcom, przewodniczkom, osobom technicznym, ca³ej obs³udze Mistrzostw,
pracownikom £ZO PCK oraz wszystkim
tym, którzy pomogli nam w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wojewódzkiego etapu. Specjalne podziêkowania
kierujemy do Micha³a, Micha³a i Piotrka
z Bêdziñskiej Grupy Ratownictwa PCK
za nieocenion¹ pomoc, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w £odzi za czuwanie
nad bezpieczeñstwem uczestników, Pubowi "Furio" za udostêpnienie balkonu
dla naszego "poszkodowanego", Pani
Ewie Grzybowskiej oraz uczniom z Gimnazjum nr 36 w £odzi, a w szczególnoœci Isumi za wspania³¹ grê aktorsk¹ na
jednej ze stacji, Szkole Podstawowej Nr 173
w £odzi za udostêpnienie pomieszczeñ.

LISTONOSZ DONIÓS£

Po krótkiej przerwie nadesz³a d³ugo
oczekiwana chwila og³oszenia wyników,
które przedstawi³ Prezes £ódzkiego Zarz¹du Okrêgowego PCK - Pan dr n. med.
Waldemar Kowalczyk. Wrêczono tak¿e
nagrody, dyplomy i podziêkowania. Za
pierwsze trzy miejsca przygotowano
medale oraz statuetki, a oto laureaci:

Micha³ Siemiñski
Szef £ódzkiej Grupy Ratownictwa PCK

A teraz przyszed³ czas na podziêkowa-

Nowe apteczki
Grupa SIM PCK dzia³aj¹ca przy Zarz¹dzie Rejonowym w Kole od dawna zajmuje siê miêdzy innymi wszelkiego rodzaju
pokazami i szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy. Od lat uczestniczymy
w rejonowych, jak i okrêgowych zawodach pierwszej pomocy. Prowadzimy
równie¿ wiele szkoleñ z zakresu pierwszej pomocy w ró¿nych placówkach,
g³ównie w szko³ach. Aby nasze dzia³ania przeprowadzane by³y sprawnie
potrzebny jest niezbêdny sprzêt: gaziki,
œrodki opatrunkowe, ko³nierze, itd.
Niestety, w kolskim PCK ju¿ od kilkunastu lat pos³ugujemy siê przestarza³ymi apteczkami, a szko³y z roku na rok
wykazuj¹ coraz wiêksze zainteresowanie pierwsz¹ pomoc¹ i prosz¹ nas o

przeprowadzanie szkoleñ. Dlatego w³aœnie
powsta³ pomys³ pozyskania funduszy
na zakup apteczek. Zwróciliœmy siê z proœb¹ do dyrektora jednej z kolskich firm
i zaproponowaliœmy, ¿e przeprowadzimy wœród pracowników szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a w zamian za to otrzymamy pieni¹dze na zakup nowych apteczek. Po kilku rozmowach pan dyrektor ku naszemu szczêœciu
wyrazi³ chêæ wspó³pracy z PCK i obieca³ przekazaæ pieni¹dze na apteczki.
W maju i czerwcu cz³onkowie Grupy
SIM PCK, uczniowie Zespo³u Szkó³
Ekonomiczno-Admnistracyjnych w Kole
przeprowadzili cykl szkoleñ. Nie by³y to
jednak zwyk³e szkolenia. Jeden z SIMów zosta³ fikcyjnie przyjêty do firmy i ja-
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ko nowy pracownik rozpocz¹³ pracê
przy taœmie produkcyjnej. Jakie to by³o
zaskoczenie, kiedy pora¿ony pr¹dem
straci³ przytomnoœæ. Niektórzy w panice
uciekali, inni stali w bezruchu, byli na
szczêœcie tacy, którzy pospieszyli z
pomoc¹, dziêki czemu mogliœmy sprawdziæ umiejêtnoœci pracowników. Dobrze, ¿e to by³ tylko pokaz i nasz SIM PCK
wyszed³ ze wszystkiego ca³y i zdrów.
Kiedy pracownicy firmy zorientowali
siê, ¿e to pozoracja ca³a sytuacja
zosta³a przeanalizowana, omówiono
b³êdy i pokaz zosta³ przeprowadzany
jeszcze raz, ale tym razem pomocy udzie-

la³y SIM-y z kolskiego "ekonomika", dziêki czemu pracownicy mogli zobaczyæ
jak wygl¹da sprawnie przeprowadzona
akcja. £¹cznie zosta³o przeprowadzonych 5 pokazów, w których pozorowane by³y miêdzy innymi: z³amania
otwarte nogi, pora¿enie pr¹dem i zakrztuszenie. Dziêki tej akcji otrzymaliœmy 960z³ na zakup nowych apteczek.

Przemys³aw Ma³ecki
Wiceprzewodnicz¹cy Kolskiej Grupy SIM PCK

Miêdzynarodowy Obóz M³odzie¿owy w Phoenix
Przewodnim tematem Miêdzynarodowej
Konferencji M³odzie¿y w Phoenix by³y
kwestie bezpieczeñstwa i rozwoju umiejêtnoœci liderskich. Obóz mia³ na celu
umocniæ w nas poczucie odpowiedzialnoœci za otaczaj¹cy nas œwiat oraz rozbudziæ nasze dzia³ania w dzia³aniach krajowych Stowa¿yszeñ Czerwonych Krzy¿y.
Plan konferencji zawiera³ wiele æwiczeñ
maj¹cych na celu nauczyæ nas, m³odych
dzia³aczy, wspó³pracy oraz porozumiewania siê z innymi ludŸmi.
Najlepiej wspominam zadanie, które
kadra obozu przygotowa³a dla nas
przed jednym z obiadów. Polega³o ono
na tym, ¿e ka¿dy z uczestników by³ albo
niewidomy (mia³ zawi¹zan¹ chustê na
oczach), albo mia³ niesprawne rêce
b¹dŸ nogi. Dobieraliœmy siê wtedy w pary i pomagaliœmy sobie wzajemnie (nie
tylko w dotarciu do sto³ówki, ale równie¿
odebraniu posi³ku i samym jego spo¿yciu). Jednak oprócz zajêæ szkoleniowych, ka¿dego wieczoru organizowane
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by³o ognisko, a dwa ostatnie popo³udnia zape³ni³y nam 'Miêdzynarodowa Noc'
oraz ‘Show Talentów'. Podczas tego
pierwszego wydarzenia mieliœmy okazjê
zaprezentowaæ uczestnikom konferencji nasz kraj - Polskê, nasze rodzinne
miasto - Toruñ, a przede wszystkim przybli¿yæ im dzia³alnoœæ Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Aby pozostawiæ ka¿demu mi³e wspomnienia o delegacji z Polski,
Ania i ja postara³yœmy siê i (mimo wielu
przeszkód) upiek³yœmy dro¿d¿ówkê. I uwa¿am, ¿e odnios³yœmy sukces. Wiele
osób po naszej prezentacji wyrazi³o szczere zainteresowanie i chêæ odwiedzenia
naszej ojczyzny. Materia³y promocyjne,
które otrzyma³yœmy od Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a rozesz³y siê jak œwie¿e bu³eczki.
Mamy nadziejê, ¿e choæ trochê przybli¿y³yœmy œwiatu dzia³alnoœæ Polskiego
Czerwonego Krzy¿a.
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Agnieszka Jankowska
ZR PCK Toruñ

W tym roku Zachodniopomorski Zarz¹d
Okrêgowy PCK w Szczecinie zorganizowa³ wypoczynek na obozie socjalnym dla 45 dzieci z naszego województwa. Dzieci by³y delegowane przez
poszczególne Zarz¹dy Rejonowe PCK
w porozumieniu z Oœrodkami Pomocy
Spo³ecznej. Wypoczywaliœmy w Oœrodku PCK w Jeleniej Górze-Cieplice
Zdrój. Choæ dworek nie jest jeszcze wyremontowany, to ma niesamowity klimat, dziêki któremu zyska³ miano Niesamowitego Dworu. Opiekê mieliœmy
tam wyœmienit¹ - zarówno pod wzglêdem jedzenia jak i pomocy w nag³ych
wypadkach, czy te¿ w trakcie wycieczek
(pani kierownik jest przewodnikiem turystycznym wiêc oprowadza³a nas w czasie wypraw w Karkonosze i do pobliskich miejscowoœci).
Ju¿ pierwszego dnia, zaraz po ulokowaniu w pokojach i zjedzeniu kolacji,
zebraliœmy siê na pierwszym wspólnym
apelu i zapoznaliœmy uczestników z niektórymi zasadami panuj¹cymi na obozach czerwonokrzyskich. Okaza³o siê,
¿e piêcioro uczestników przyjecha³o do
nas na obóz po raz drugi i mog³o podzieliæ siê wra¿eniami z poprzedniego pobytu na obozie. Po apelu pozostaliœmy w œwietlicy i nauczyliœmy siê kilku pl¹sów. Tak
dobrze nam siê œpiewa³o, ¿e od razu
kadra zaczê³a uczyæ wszystkich Hymnu
PCK.
Nastêpnego dnia uczestnicy zapoznali
siê z regulaminami i wziêli udzia³ w zajêciach z pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonej przez p. Basiê i p.
Darka (wychowawców). Odby³ siê tak¿e pierwszy spacer po Cieplicach i zabawy integracyjne w grupach. Ka¿da

z grup wybra³a swojego grupowego lub
grupow¹, wymyœli³a nazwê dla siebie
(np. Górscy Rycerze, Czerwonokrzyskie
Ró¿yczki, Raperzy, czy Si³acze) oraz
przygotowa³a kolejno: tabelê czystoœci,
skrzynkê do Poczty Chochlika, Siedem
Zasad i Znak Czerwonego Krzy¿a.
Kolejne dni up³ynê³y nam pod znakiem
zabaw na oœrodku - m.in. odby³y siê
Wielki Turniej Obozowy, Randka w Ciemno, Gra Kolorów, Konkurs na karykaturê osób z kadry, Moda Obozowa, Wybory Miss i Mistera Obozu, Œluby Obozowe - 10 par stanê³o na œlubnym kobiercu po czym odby³o siê nawet wesele w jadalni (toast wznosiliœmy herbatk¹), oraz
ognisko. Ten obóz mo¿emy zaliczyæ do
roztañczonych (by³o a¿ 5 dyskotek).

LISTONOSZ DONIÓS£

Obóz socjalny w Cieplicach

Najwiêksz¹ próbê jednak zgotowali
uczestnikom p. Nikolas i p. Darek przygotowuj¹c Chrzest Obozowy. Uczestnicy mieli pokonaæ tor przeszkód: próbê
wody, m¹ki, ognistej strawy, sprawnoœci fizycznej i oczywiœcie zdaæ test ze
znajomoœci Siedmiu Zasad Czerwonego Krzy¿a, po czym sk³adali œlubowanie
na rêce pani Komendant, ¿e bêd¹ godnie reprezentowaæ Czerwony Krzy¿ i pomagaæ potrzebuj¹cym.
Pomiêdzy zabawami odbywa³y siê zajêcia terapeutyczne prowadzone przez
p. Komendant Jolantê Geisler, pogadanki na temat Czerwonego Krzy¿a w Polsce i na œwiecie prowadzone przez wychowawców i spotkanie dotycz¹ce bezpieczeñstwa w czasie wakacji ze Stra¿nikiem Miejskim i Policjantk¹ z Wydzia³u
Prewencji z Jeleniej Góry. Zaszczyci³a
nas swoim przyjazdem równie¿ dyrektor ZZO PCK Regina Gomó³ka, która
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jak ka¿dego roku przywioz³a prezenty
(tym razem by³y to piernikowe serduszka
wypiekane z okazji 85-lecia PCK)
Oprócz zajêæ na oœrodku mieliœmy
oczywiœcie wycieczki, w których towarzyszy³a nam p. Martyna - kierownik oœrodka i przewodnik turystyczny jednoczeœnie. Pojechaliœmy najpierw do Karpacza gdzie zobaczyliœmy Œwi¹tyniê
Wang i zrobiliœmy sobie zdjêcie z Liczyrzep¹ oraz szlakiem powêdrowaliœmy
pod sam szczyt Œnie¿ki - niestety szczytu nie pozwoli³a nam zdobyæ pogoda.
Kolejnym miejscem jakie zobaczyliœmy
by³ Zamek Chojnik - wchodziliœmy pod
górkê czerwonym szlakiem, a schodziliœmy czarnym. Wiêksze zmêczenie jednak wywo³a³a w nas "wspinaczka" na
Szrenicê - by³o naprawdê ciê¿ko ale
poradziliœmy sobie. W Szklarskiej Porêbie zobaczyliœmy jeszcze wodospady
Kamieñczyka i Szklarkê oraz Star¹ Chatê Waloñsk¹, w której braliœmy udzia³
w Wyprawie po Z³ote Runo i otrzymaliœmy na pami¹tkê ametystowe amulety i prze-

szliœmy pierwszy stopieñ Waloñskiego
Wtajemniczenia podczas rytua³u czterech
¿ywio³ów. Ostatni¹ wycieczk¹ by³a wyprawa do Jeleniej Góry i zwiedzanie Muzeum Wojskowego i Starówki.
Te dwa tygodnie spêdziliœmy bardzo
aktywnie, ale nawet w najciê¿szych momentach ma³o kto narzeka³ na odciski
czy zmêczenie. Czerwonokrzyski duch
wst¹pi³ w kolejne osoby i mamy nadziejê, ¿e wyrosn¹ z nich dobrzy wolontariusze i cz³onkowie PCK. Osoby mijaj¹ce nas na ulicy zawsze podziwia³y
czerwonokrzyskie piosenki jakie dzieci
œpiewa³y i ich radoœæ z pobytu. Dzieci
by³y bardzo zadowolone z obozu i na
ostatnim po¿egnalnym apelu ma³o by³o
osób z suchymi oczyma, za to si³ do
œpiewania Hymnu nie brakowa³o. Miejmy nadziejê, ¿e za rok tam znów siê
spotkamy i bêdziemy mogli dalej krzewiæ idee Czerwonego Krzy¿a.
Basia Ko¿ybska
SIM PCK Szczecin

Wspomnienia z Zachodu
Ju¿ po raz kolejny m³odzie¿ z Ma³opolski
wziê³a udzia³ w obozie polsko - niemieckim. Tym razem na miejsce spotkania
zosta³a wybrana Niegenbergia w Turyngii. Uczestnikami obozu by³a przede
wszystkim m³odzie¿ gimnazjalna. Letnie
spotkanie mia³o na celu zbli¿enie m³odzie¿y polskiej i niemieckiej, wzajemne poznanie kultury, obyczajów, ¿ycia w Zjed-

noczonej Europie. G³ównym jednak celem by³o zachêcenie m³odych ludzi do
poznania pracy wolontariusza Czerwonego Krzy¿a. A o to jak te dwa tygodnie wspominaj¹ zarówno uczestnicy,
jak i polska kadra. Mamy nadzieje, ¿e
grupa, która wypoczywa³a w Turyngii
aktywnie w³¹czy siê w dzia³alnoœæ Polskiego Czerwonego Krzy¿a.

Obóz by³ œwietnie zorganizowany, idealnie zaplanowano nam czas i przewidziano
du¿o atrakcji. Oœrodek, w którym mieszkaliœmy by³ œwietnie utrzymany i zadbany.
Nasi wychowawcy stanowili œwietnie zgrany zespó³, który z poœwiêceniem organizowa³ nam czas. W ich towarzystwie super siê bawiliœmy nawet na
dyskotekach.
Iwona Bandu³a
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Czy wiecie, ¿e nie znaj¹c dobrze jêzyka naszych s¹siadów z zachodu mo¿na siê
nie tylko porozumieæ, ale i œwietnie bawiæ???. Trzeba tylko wyjechaæ na miêdzynarodowy czerwonokrzyski obóz do Turyngii. Najlepiej, gdy to jest Niegenbergii.
A wszystko siê zaczê³o 11 lipca 2004...Najpierw poznaliœmy naszych niemieckich
opiekunów, nie powiem imiona by³y nie na nasze ucho:) np. Elieen, Hannes, Tino,
Katia. Naszych opiekunów wymawia³o siê zdecydowanie ³atwiej Rafa³, Kasia, Ewa
i Maciej. Ci ludzie zapewnili nam wspania³y pobyt. Niezapomniany by³ bieg na orientacje, którym musieliœmy siê dowiadywaæ ró¿nych rzeczy od mieszkañców
Niegenbergii, robiliœmy to w jêzyku polsko-niemiecko-angielskim. Pojechaliœmy
na wycieczkê do Saalfed obejrzeæ groty, które by³y nie prawdopodobnie kolorowe
i jedyne w swoim rodzaju. Po mimo deszczu p³ynêliœmy statkiem po Jeziorze
Hohenwarte, które mia³o ponad 64 m g³êbokoœci¹ wokó³ przepiêkne krajobrazy. Z
niemieckimi kolegami i nie tylko, mieliœmy du¿o zajêæ plastycznych jak: robienie
zwierzaków z koralików (ulubione zajêcie p. Rafa³a), malowanie doniczek (naj³adniejsze wysz³y p. Kasi i p. Ewie),robiliœmy jeszcze pude³ka i maski. Pan Maciek
okiem specjalisty nadzorowa³ wszelkie prace. Niestety wszystko, co dobre szybko
siê koñczy 24 lipca 2004 o godz. 9:30 wyjechaliœmy do Polski z nadziej¹, ¿e za
rok spotkamy siê w Mszanie Dolnej. Droga powrotna do Krakowa przemija³a bardzo rozrywkowo, a na Studenckiej pod PCK pola³o siê morze ³ez.
Ulka Pers

Kolonie letnie by³y bardzo dobrze zorganizowane tak pod wzglêdem programowym jak i materialnym. Dzieciom zosta³o zapewnione wiele atrakcji, dlatego wróci³y z pakietem mi³ych wspomnieñ. Dzieci okaza³y siê bardzo kontaktowe zdyscyplinowane i chêtne do wszelkich zabaw ruchowych gier oraz zajêæ kszta³tuj¹cych
czynnoœci manualne. Nie sprawia³y wiêkszych k³opotów wychowawczych. Warunki mieszkalne by³y na wysokiej stopie.
Wychowawczyni Ewa Lasak

Dwa tygodnie spêdzone w Niemczech na kolonii by³y fantastyczne. Czas wype³nia³y nam zajêcia dobierane w zale¿noœci od pogody. Wolne chwile spêdzaliœmy
na placu zabaw graj¹c np. w siatkówkê. Atmosfera, towarzystwo i opiekunowie
by³o bardzo mi³e. Organizowane wycieczki by³y niesamowicie interesuj¹ce, dziêki czemu dowiedzieliœmy siê wielu ciekawych rzeczy.
Ola Kasprzyk

Wyjazd by³ super!! Pozna³am mnóstwo nowych ludzi zobaczy³am trochê œwiata.
Mam mnóstwo niezapomnianych chwil, wspania³ych wra¿eñ! Chocia¿by chrzest
kolonijny, w którym mia³am zaszczyt wzi¹œæ udzia³. Nie by³o chwili nudy ca³y czas
coœ siê dzia³o i by³o fajnie. Nie chcia³am z tamt¹d wyje¿d¿aæ! Wyje¿d¿aj¹c
pociesza³am siê, ¿e w przysz³ym roku zobaczymy siê powtórnie i bêdziemy mogli
wspomnieæ te chwile. ¯a³ujcie, ¿e was tam nie by³o!!!
Aœka Kusek
Informator M³odzie¿y PCK Numer 3/2004
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Czeœæ!!!
Obóz jak najbardziej by³ udany. Czas, który miêliœmy przeznaczony na zajêcia z
m³odzie¿¹ zosta³ wykorzystany bardzo dobrze. Zajêcia plastyczne cieszy³y siê
bardzo du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y jak i wychowawców. W zajêciach
sportowych wszyscy chêtnie brali udzia³. Wycieczki by³y bardzo interesuj¹ce.
Myœlê, ¿e g³ówny cel tego obozu, czyli integracja m³odzie¿y zosta³ osi¹gniêty. Po
przeprowadzonej pod koniec obozu ankiecie mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e oceny
poszczególnych elementów obozu by³y dobre i bardzo dobre! Ja to zdanie jak
najbardziej popieram.
Maciek Firganek (wychowawca)
Neidenberga 2004 :)
Do Neidenberga grupa Polska 11 lipca przyby³a
I przez ten czas weso³o siê bawi³a
Po Jeziorze Hohenwarte p³ywaliœmy
I troszkê siê opalaliœmy...
Z grup¹ niemieck¹ siê zapoznaliœmy
I po angielsku siê z nimi porozumiewaliœmy:)·
Zawsze pomocni nam byli opiekunowie,
Na których zawsze mogliœmy liczyæ
Uroczystoœci przeró¿ne obchodziliœmy
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia oraz Sylwestra nawet mieliœmy:)·
Na zajêcia plastyczne codziennie chodziliœmy
Doniczki, pude³eczka i krokodylki robiliœmy
Na wycieczki do Saalfeld i Waimar nas zabrali
Tam ciekawe rzeczy ogl¹daliœmy
Dyskoteki nam robili
Byœmy siê nigdy nie nudzili
Jednym s³owem ¿al wyje¿d¿aæ by³o
Na pewno nam by³o bardzo mi³o!
Dominika
Na kolonii najfajniejsze by³y: gry, zabawy œwietlicowe, ró¿ne zabawy po lesie,
olimpiada na weso³o i zabawa w biegu na orientacjê. Spanie te¿ by³o dobre, bo
mo¿na by³o siê wyspaæ. Na jedzenie te¿ nie narzekam. Wychowawcy byli super.
Tak poza tym by³o SUPER.
Karolina Janusz.

Kolonia w Niemczech by³a po prostu œwietna. Bardzo dobrze siê na niej bawi³em
i mi³o spêdza³em czas. Mog³em poznaæ bli¿ej m³odych Niemców i przekonaæ siê,
¿e wiele nas ³¹czy. Pozna³em ciekawych ludzi i mog³em uczestniczyæ w fajnych
zajêciach. Mam nadziejê, ¿e za rok znowu siê spotkamy.
Mirek Bohatkiewicz
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SIM-owska majówka
8 maja czyli nomen omen w Dniu Czerwonego Krzy¿a m³odzie¿ SIM-owska
województwa zachodniopomorskiego
wybra³a siê na majówkê. Ju¿ wczesnym
rankiem dojechaliœmy do Poznania,
gdzie na stacji kolejowej czekali na nas
przedstawiciele Grupy SIM PCK z Ko³a.
Niektórzy z nas znali siê ju¿ z wczeœniejszych wizyt, ale w wiêkszoœci nawi¹za³y siê nowe znajomoœci. Mimo
wczesnej pory i zaspanych buŸ
wszyscy z humorem ruszyliœmy do
Starego ZOO, które by³o jednym z naszych punktów wyprawy. Tam obejrzeliœmy zwierzêta z ca³ego globu, na
chwile mogliœmy przenieœæ siê w œwiat
naszych praprzodków gdy¿ na terenie
ZOO odbywa³a siê wystawa "Po¿egnanie z Afryk¹". Przestawia³a ona ¿ycie
przed cz³owiekiem oraz narodziny i ca³a
ewolucjê cz³owieka. SIM-y uœmia³y siê
gdy¿ szuka³y u swoich przodków swojego podobieñstwa. Oprócz martwej wystawy najwiêcej œmiechu sprawia³y same
zwierzêta, które ochoczo podchodzi³y do
ogrodzeñ by je podziwiaæ i fotografowaæ. Z ZOO ruszyliœmy w stronê Palmiarni i tam czeka³a na nas kolejna
niespodzianka. Trafiliœmy na wystawê

tulipanów i takich gatunków których nikt
z nas nigdy nie widzia³, a ta gama kolorów
mmm... cudo. Palmiarnia to 9 ogromnych
szklarni o powierzchni 4 600 metrów
kwadratowych z przecudownymi gatunkami roœlin, z ró¿nych stref klimatycznych. Polecamy ka¿demu j¹ zobaczyæ.
Spacerkiem przeszliœmy siê na znane
poznañskie Stare Miasto z przeuroczym
rynkiem gdzie ¿ycie p³ynie troszkê wolniej ni¿ w zgie³ku wielkich ulic. Tam chwilê odpoczêliœmy i zjedliœmy obiadek
podziwiaj¹c uroki rynkowych kamieniczek.
Oczywiœcie bêd¹c na rynku nie mo¿na
omin¹æ przepiêknego ratusza i barokowego koœcio³a farnego. Ka¿dy podziwia³ z zapartym tchem bogato zdobione
wnêtrza, mieliœmy wra¿enie ¿e marmur
i z³oto leje siê po œcianach oraz sklepieniu œwi¹tyni.
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Kolonia by³a œwietnie zorganizowana. Oœrodek by³ w niewielkiej miejscowoœci nad
piêknym jeziorem. Codziennie miêliœmy zajêcia plastyczne, na których robiliœmy
masê ciekawych rzeczy. Przez ca³y dzieñ miêliœmy organizowane ró¿ne konkursy
i zawody, które rozgrywane by³y w polsko - niemieckich zespo³ach. Dziêki takiemu
po³¹czeniu miêliœmy masê okazji na rozmowy z niemieckimi kolegami. Wieczory
up³ywa³y nam mile przy ogniskach i na dyskotekach. We wszystkich towarzyszyli
nam nasi fantastyczni opiekunowie, którzy razem z nami próbowali si³ w sporcie.
Ku naszemu zdziwieniu w œrodku lata obchodziliœmy Bo¿e Narodzenie i Sylwester. Z tego powodu ka¿dy z nas !!!!:) musia³ wykonaæ upominek dla wczeœniej
wylosowanej osoby. Gdy tylko dopisywa³a pogoda spêdzaliœmy czas nad
jeziorem. Jednym s³owem bawi³am siê œwietnie i nie ¿a³ujê tych dwóch tygodni
spêdzonych poza domem.
Magdalena Kasprzyk

Po tak d³ugim zwiedzaniu nale¿a³o siê
te¿ troszkê relaksu i rozrywki. Oczywiœcie te dwie rzeczy mo¿na zrobiæ tylko
nad jeziorem Malta. Tam spêdzaj¹ wolny czas Poznaniacy i turyœci. Nie mo¿na siê nad Malt¹ nudziæ, ka¿dy i w ka¿dym wieku coœ znajdzie dla siebie. My
skorzystaliœmy oczywiœcie z ca³orocznego
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toru saneczkowego tak by troszkê
adrenalina "podskoczy³a". Ca³y czas muzyka i festyny umila³y nam pobyt nad
wod¹, a sportowcy podczas Mistrzostw
Œwiata w kajakarstwie dodawali wra¿eñ
zawziêt¹ rywalizacj¹. Wszyscy spragnieni kryli siê pod kawiarnianymi parasolami pij¹c ch³odne napoje i wymieniaj¹c
czerwonokrzyskie doœwiadczenia. I ju¿
mieliœmy opuszczaæ oœrodek wodny gdy
zostaliœmy "zahaczeni" przez Araba w
czerwonym turbanie, który nas zaprosi³
do wspólnej zabawy. Oczywiœcie m³odzie¿
czerwonokrzyska nie ma w naturze odmawiaæ i zaczê³a siê bawiæ. Za sympatyczna zabawê dostaliœmy po batoniku,
którego producent by³ pomys³odawc¹
zabawy, a na koniec Arab w rytm muzyki z telewizyjnej reklamówki odwióz³ nas

czerwon¹ taksówk¹, marki Warszawa
na przystanek tramwajowy.
Wszystko co dobre i bardzo mi³e szybko
siê koñczy i my musieliœmy udaæ siê w stronê stacji kolejowej. Do koñca nie opuszcza³ nas humor, a mo¿na powiedzieæ
im bli¿ej domu tym narasta³. Przecie¿
my m³odzie¿ czerwonokrzyska mamy tyle
wspólnych zainteresowañ i doœwiadczeñ,
¿e jeden dzieñ to za ma³o. I tak id¹c za
potrzeba w przysz³ym roku kolejna
majówka odbêdzie siê w Gdañsku i bêdzie trwa³a dwa dni. Ju¿ teraz wszystkich
zapraszamy na SIM-owswk¹ Majówkê 2005.
Grzegorz Szymañski
Przewodnicz¹cy Stargardzkiej Grupy SIM PCK

II Ogólnopolski Obóz dla SIM PCK
5 sierpnia 2004 roku Kadra II Ogólnopolskiego Obozu dla SIM PCK przyby³a
do Sulejowa, aby przygotowaæ wszystko
na przyjazd uczestników. Zaczêliœmy od
prac fizycznych. Ja, Amelka, Madzia i nasz
kochany Komendant wy³adowaliœmy i przenieœliœmy do magazynu ca³¹ przyczepê
materia³ów, ile tego by³o wyobraziæ sobie
mo¿ecie drodzy uczestnicy patrz¹c na
iloœæ materia³ów jak¹ ka¿dy z Was otrzyma³.
Wieczorem odby³a siê pierwsza z bardzo
wielu odpraw, by³a jednak wyj¹tkowa
choæ nie najd³u¿sza (nasz rekord to 5
godzin, od 23 do 3 nad ranem).
Nastêpnego dnia wszystko zaczê³o siê
naprawdê. Nowi kandydaci na SIM-ów,
przyjechali. "...proszê pêdzelek, farbkê,
szyszeczki i do malowania", proszê wybieraæ te ³adniejsze'' - mówi³ Grzesiu.

24

Kadra te¿ pomaga³a. Grabiliœmy stary
plac, zamiataliœmy igie³ki. Wszyscy siê
w³¹czyliœmy do wspólnej zabawy i na dowód
ciê¿kiej i mozolnej pracy pozosta³y nam
farbki na koszulkach. Pora zmiany teraz
czas na literki, krzy¿ gotowy. Proszê czarn¹ farbê - Grzesio zapoda³. Dok³adnie,
miejsce przy miejscu. Amelka zaczê³a
bawiæ siê w wype³nianie bia³ego t³a.
“Trociny zamaczaj w bia³ej farbie” mówi³ Worpus - Budziejewski.
To ju¿ koniec, jeszcze tylko rameczka
i gotowe. Wszyscy byli zachwyceni koñcowym rezultatem. Tak w³aœnie powsta³
plac apelowy z przepiêknym znakiem PCK.
£¹cznie przyby³o 53 wybrañców - Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Wszyscy byli uœmiechniêci i gotowi do ciê¿kiej

Informator M³odzie¿y PCK Numer 3/2004

Nie bêdê opisywa³ ka¿dego dnia,
bo nie starczy³oby Informatora. Poza
interesuj¹cymi zajêciami z kadr¹ - Ani¹,
Martyn¹, Micha³em M., Maækiem, na
uczestników czeka³y równie¿ inne atrakcje.
Basen po³¹czony z pla¿owaniem, wybory Rady Obozowej. Nie zabrak³o te¿
festiwalu piosenki - SIMowizji, ¯artobiegu - zwanego SIMobiegiem - to tylko
niektóre z nich. Zapomnia³em dodaæ, ¿e
wydawana by³a gazetka obozowa
“SIMoœci'' cena to tylko 10 przysiadów
+ 22 % VAT.

Uczestnicy obozu SIM PCK

mnóstwo, wiêc siê nie nudzi³em. Cieszê
siê, ¿e siê tu znalaz³em i pozna³em fantastycznych ludzi, z którymi na pewno
bêdê utrzymywa³ sta³y kontakt. Mam
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pracy. Nie wiedzieli co ich czeka. Nie
wszyscy jednak byli zachwyceni taknapiêtym programem, lecz szybko przywykli do zwyczajów panuj¹cych na obozach PCK.. Dzia³o siê, oj dzia³o.
Oczywiœcie zaczêliœmy od zabaw integracyjnych, które dzielnie prowadzili Tomek i Micha³
m.in. 1000 volt i pl¹sy, tak by
wszyscy siê poznali. Kolejny
dzieñ to teœcik z wiedzy o Czerwonym Krzy¿u. Pytania by³y
zaskakuj¹ce, np. Jak ma na imiê
pupilek Dyrek-tor Biura Zarz¹du
G³ównego PCK? Kto jest przewodnicz¹cym Krajowej Rady
M³odzie¿owej PCK? ... Po sprawdzeniu poziomu wiedzy naszych
uczestników, zajêcia ruszy³y pe³n¹
par¹. “Czerwonokrzyska to¿samoœæ” - z prowadz¹c¹ “Rzep¹”, czy
Z psychologi¹ na Ty” - z Amelk¹
i ze mn¹ to tylko niektóre tematy
naszych zajêæ. Dzieñ zakoñczyliœmy wieczorn¹ wycieczk¹.

nadziejê, ¿e w 2005 roku równie¿ bêdê
móg³ znaleŸæ siê na obozie dla Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Pragnê podziêkowaæ Krajowej Radzie
M³odzie¿owej PCK, za zaufanie jakim
mnie obdarzy³a, mam nadzieje, ¿e wywi¹za³em siê z powierzonych mi obowi¹zków.
Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem

Nie wiedzia³em, ¿e po tej drugiej stronie
(Kadra) tak ciê¿ko siê pracuje. "Kserox"
- to w³aœnie ja, kserowa³em materia³y,
segregowa³em i dzieli³em… by³o ich
Informator M³odzie¿y PCK Numer 3/2004

Patryk Wolski
"SIMkseroks"
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11 wrzeœnia na ca³ym œwiecie obchodzony by³ Miêdzynarodowy Dzieñ Pierwszej Pomocy pod has³em: "Pierwsza
pomoc: Ludzki gest, który czyni dobro".
W Polsce punktualnie o jedenastej rozpoczê³y siê pokazy udzielania pierwszej
pomocy przez wolontariuszy.
Równie¿ w Kole przy Zarz¹dzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzy¿a
grupa Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK prowadzi³a pokazy
dla m³odzie¿y. Ich celem by³o zainteresowanie mieszkañców Ko³a umiejêtnoœciami udzielania pierwszej pomocy i ukazanie potrzeby niesienia jej drugiemu
cz³owiekowi.
Na pocz¹tku spotkania uczestnicy
szkolenia zapoznani zostali z resuscytacj¹ kr¹¿eniowo-oddechow¹ i ka¿dy
chêtny móg³ sam spróbowaæ "przywróciæ kr¹¿enie" fantomowi. Niestety nikomu siê to do tej pory nie uda³o. Kolejnym wa¿nym punktem spotkania by³o
badanie poszkodowanego, dziêki któremu ratownik mo¿e oceniæ stan chorego.
Nastêpnie uczestnicz¹ca w pokazach
m³odzie¿ obejrza³a pozorowane przez
Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK wypadki, dziêki czemu mogli
nauczyæ siê, jak postêpowaæ przy z³amaniach, krwotokach i oparzeniach. Na
koniec spotkania przedstawiony zosta³
standard postêpowania przy zakrztuszeniu i padaczce. M³odzie¿ mog³a pod
nadzorem fachowych ratowników PCK
poæwiczyæ masa¿ serca na fantomie, opatrywanie ran, oparzeñ, krwotoków itp.
Zarz¹d Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Kole ju¿ od wielu lat
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prowadzi wszelkiego rodzaju szkolenia
i pokazy z zakresu pierwszej pomocy
w ró¿nych placówkach, g³ównie w szko³ach. Szko³y coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê
do Zarz¹du Rejonowego PCK z proœb¹
o przeprowadzanie szkoleñ, co jest
bardzo dobrym zjawiskiem, poniewa¿
im wiêcej m³odych ludzi nabêdzie
umiejêtnoœæ udzielania pierwszej pomocy tym bezpieczniej bêdziemy czuæ
siê na ulicach naszego miasta.
Powodzie, po¿ary, wypadki drogowe,
ostre zachorowania s¹ dziœ coraz czêœciej spotykane. O ile mniej mog³oby byæ
ofiar œmiertelnych gdyby pomoc by³a
udzielona w pierwszych minutach od
zatrzymania kr¹¿enia, a przede wszystkim gdyby ludzie nie bali siê udzielaæ
pomocy. Nale¿y siê nad tym wszystkim
g³êboko zastanowiæ i chyba 11 wrzeœnia, "Œwiatowy Dzieñ Pierwszej Pomocy" jest do tego znakomit¹ okazj¹.
Nie bójmy siê udzielaæ pierwszej pomocy, nie b¹dŸmy obojêtnie na ludzk¹
krzywdê i cierpienie. Nasza pomoc na
pewno nie zaszkodzi, a dziêki niej mo¿emy uratowaæ ludzkie ¿ycie !
Pokazy udzielania Pierwszej Pomocy
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Œwiatowy Dzieñ Pierwszej Pomocy w Kole

Przemek Ma³ecki
Wiceprzewodnicz¹cego
Kolskiej Grupy SIM PCK
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W tegoroczne lato M³odzie¿ Polskiego
Czerwonego Krzy¿a z Opola jak co roku przyst¹pi³a do organizacji akcji letniej. Ju¿ 28 czerwca wyjechaliœmy na
obóz socjalny do G¹sek ko³o Mielna dla
dzieci i m³odzie¿y z województwa opolskiego. Przez 3 tygodnie na dwóch turnusach wychowawcy i instruktorzy starali siê jak mogli, aby zapewniæ uczestnikom wiele atrakcji i aby wyjazd ten
zapad³ im na d³ugo w pamiêci. Raz po
raz organizowaliœmy tradycyjne zabawy
czerwonokrzyskie takie jak Turnieje
Grup, ¯artobieg, Wieczornice itp., przeplatane pla¿owaniem i k¹pielami w s³onym, ciep³ym morzu. Po tak intensywnie spêdzonym czasie trudno by³o siê
rozstaæ. Zaraz po powrocie czeka³y jednak na nas kolejne zadania. Kursy pierwszej pomocy dla dzieci z kolonii zorganizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Opola to ju¿ zwyczaj opolskiej akcji letniej. Ponadto pokazy
udzielania pomocy nad wod¹ budzi³y w
tym roku ogromne zainteresowanie.

Jak co roku nie odby³o siê tak¿e bez
zabezpieczeñ imprez masowych takich
jak chocia¿by "Woodstock" czy mniejszych lokalnych festynów oraz mierzenia ciœnienia na g³ównym deptaku
Opola i kwest, które zwiastuj¹ zbli¿aj¹ca siê wielkimi krokami ''Wyprawê dla
¯aka''.
Sukcesem by³ tak¿e udzia³ trzech osób
z naszej grupy w Ogólnopolskim Obozie dla Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK - Sulejów 2004. Sta³
siê on doskona³¹ szko³¹ tradycji czerwonokrzyskich, choæ oczywiœcie nie tylko.
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Akcja letnia na wiele sposobów

Tegoroczna
akcja
letnia
mia³a
naprawdê bardzo intensywny charakter
i mimo du¿ego nawa³u pracy nasi
wolontariusze jak zwykle nie zawiedli,
za co z tego miejsca serdecznie im
dziêkujê.
Amelia Madejska
SIM PCK Opole

Akcja letnia dla dzieci i m³odzie¿y
To ju¿ po raz 11-ty dzieci i m³odzie¿ z rejonu Ostrowskiego wyjecha³y na kolonie organizowane przez Zarz¹d Rejonowy PCK oraz Grupê SIM PCK.
Udzia³ w ka¿dym tego typu zgrupowaniu bierze ok. 100 dzieci pochodz¹cych
z rodzin najubo¿szych a typowanych
przez biuro ZR PCK. Wyjazd dzieci
nast¹pi³ 4 sierpnia i trwa³ 2 tygodnie.
W tym czasie uczestnicy brali udzia³
w grach i zabawach integracyjnych,
zwie-dzali piêkne okolice jak zawsze
goœcinnego D³ugopola Zdrój. Poznali
tak¿e historiê i zasady funkcjonowania
PCK co w tym roku jest o tyle wa¿ne, ¿e

obchodzimy rocznicê 85-lecia powstania PCK. Przygotowania do tegorocznej kolonii trwa³y ca³y rok, a polega³y
przede wszystkim na zbieraniu funduszy na ten cel. Jak co roku na szczêœcie dopisali wspaniali ludzie - nasi darczyñcy i wolontariusze, bez których nic
takiego nie mia³o by miejsca.
Akcja letnia mo¿liwa jest dziêki
uzyskanym
funduszom
podczas
ogólnopolskich akcji charytatywnych
prowadzonych na terenie miasta oraz
od naszych nieocenionych sponsorów.
Wszyscy zaanga¿owani w akcjê wolon-
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tariusze wk³adaj¹ ca³e swoje serce w
przygotowanie i sprawn¹ realizacjê projektów wspieraj¹cych, takich jak: koncerty charytatywne, "Tydzieñ z PCK",
“Gor¹czka Z³ota". Te akcje pozwalaj¹ na
w³¹czenie siê ca³ego spo³eczeñstwa w
pomoc tym najs³abszym. To jest w³aœnie si³a dzia³alnoœci PCK, najpiêkniejszej w swej idei - pracy dla innych.
Chcieliœmy, aby wzorem poprzednich
lat wesprze te dzieci, tak bardzo doœwiadczone przez ¿ycie, poprzez wzajemn¹ integracjê i zapewnienie rozrywek. Musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e spêdzenie przez nich wolnego
czasu w blokowiskach i osiedlach niesie za sob¹ wiele zagro¿eñ, które nale¿y w miarê mo¿liwoœci niwelowaæ.
Niestety okrutnym jest fakt, ¿e takie
wyjazdy s¹ najczêœciej dla tych dzieci
jedyn¹ okazj¹ wyjazdu po za swoje
miejsce zamiesz-kania.

wielu rzeczy, których nie mog¹ zapewniæ im rodzice z przyczyn nie zawsze od
nich zale¿nych. Nasi podopieczni wrócili z kolonii bardzo zadowoleni, nie mog¹c pogodziæ siê z faktem, ¿e czas tak
szybko mija. Czas, który poœwiêcili na
wzajemne poznanie siê i wyborn¹ zabawê po³¹czon¹ z po¿yteczn¹ nauk¹.
Mo¿na bez w¹tpienia stwierdziæ, ¿e
by³y to dla nich wakacje udane i na zawsze zastan¹ w pamiêci naszych kolonistów. Byliœmy bardzo usatysfakcjonowani kiedy naszym oczom ukaza³ siê
widok wzruszonych kolonistów, ¿egnaj¹cych siê i prosz¹cych o ponowny
wspólny wyjazd, który pozwoli im chocia¿ na chwilê oderwaæ siê od szarej
rzeczywistoœci.
Liczymy na to, ¿e i w przysz³ym roku
nie zabraknie chêtnych do pracy r¹k i
sponsorów, którzy umo¿liwi¹ ponowny
wyjazd kolejnej grupy potrzebuj¹cych.

Na ostrowskich koloniach dzieci poznaj¹ zasady funkcjonowania w œrodowisku rówieœników, mog¹ nauczyæ siê

Mariusz Ko³odziej
Przewodnicz¹cy Grupy SIM PCK
Ostrów Wielkopolski

I po obozie
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zowicze uczestniczyli równie¿ w pilota¿owym programie "Zapobieganie
przemocy i dyskryminacji w spo³eczeñstwie" oraz w kursie Pierwszej Pomocy.
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Uzcestnicy obozu

Wszystko co dobre niestety szybko siê
koñczy. I Wojewódzki Obóz dla Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych
PCK (SIM PCK) zorganizowany przez
£ódzki Zarz¹d Okrêgowy Polskiego
Czerwonego Krzy¿a oraz £ódzk¹ Grupê SIM PCK dobieg³ koñca. Podczas
dwutygodniowego wyjazdu, obozowicze
uczestniczyli w zajêciach szkoleniowych obejmuj¹cych takie tematy jak:
Historia Czerwonego Krzy¿a oraz Grup
SIM PCK, "Praca z grup¹ rówieœnicz¹",
"Instruktor - Dydaktyk", "Spo³ecznoœæ
lokalna - od potrzeb do dzia³ania". Obo-

wyjecha³y 63 osoby, a na I Wojewódzki
Obóz dla SIM PCK, który by³ kontynuacj¹ I Wojewódzkiego Z³azu M³odzie¿y
Polskiego Czerwonego Krzy¿a - 27
osób z £odzi, Wielunia, £asku, Opoczna, Pabianic, Brzezin, Tomaszowa Mazowieckiego i S³awna.

Wystêpy obozowiczów

Pewnie wszyscy d³ugo jeszcze bêdziemy pamiêtaæ "taniec" kadry - "Wild Dance", wieczór Kadra - Uczestnikom, Uczestnicy - Kadrze czy te¿ nocne liczenie
poœcieli, no i ostatni¹ wycieczkê nad
"skarpê". Mam nadziejê, ¿e nied³ugo
wszyscy siê spotkamy na "spotkaniu
poobozowym". Ju¿ nie mogê siê doczekaæ...

My tu jeszcze wrócimy ....

Po przyjeŸdzie do £odzi, ju¿ tradycyjnie
wszyscy uczestnicy ustawili siê na
parkingu przy £ódzkim Zarz¹dzie Okrêgowym PCK i odœpiewali "Hymn Czerwonego Krzy¿a", bo przecie¿ "Czerwony Krzy¿ to symbol jest mi³oœci...", a
nastêpnie po¿egnali siê i wrócili do
swoich rodzin, domów i miast.

LISTONOSZ DONIÓS£

Oprócz wielu, wielu, zajêæ, ka¿dy mia³
tak¿e "trochê" wolnego czasu na
odpoczynek, basen, wycieczkê po
ziemi piotrkowskiej. Mamy nadziejê, ¿e
obóz ten bêdzie pocz¹tkiem d³ugiej i
owocnej wspó³pracy pomiêdzy Grupami SIM PCK w województwie ³ódzkim.

“Gdzie jest Nemo?”

I pamiêtajcie drodzy obozowicze, ¿e...
"Jestem nie po to by mnie kochano, ale
po to bym dzia³a³ i kocha³, a obowi¹zkiem otoczenia nie jest pomagaæ mi,
lecz to ja mam obowi¹zek troszczenia
siê o œwiat i cz³owieka"

Przypomnijmy, ¿e w tym roku ju¿ tradycyjnie akcja letnia odby³a siê w Oœrodku Wypoczynkowym "DRESSO" w Sulejowie - Polance. Na I turnus kolonii

Micha³ Siemiñski
£ódzka Grupa SIM PCK
"By³y" wychowawca grupy II
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Siedem miesiêcy...
Tyle czasu minê³o odk¹d Krakowska
Grupa Spo³ecznych Instruktorów M³odzie¿owych PCK zaczê³a now¹ dzia³alnoœæ.
We wrzeœniu ubieg³ego roku pojawi³o siê
kilku ,,zapaleñców'', którzy reaktywowali
grupê na nowych zasadach. Ustalono
nowy regulamin, plan pracy, wybrano
nowy zarz¹d i... zaczêto nabór do nowej grupy. Zmieniona zosta³a struktura.

pierwszej pomocy; wspó³pracy w zespole i w grupie; historii CK oraz MPH.
Oprócz tego ka¿dy móg³ siê sprawdziæ
w prowadzeniu gier i zabaw z dzieæmi
oraz ogl¹dn¹æ pokazy pierwszej pomocy i ratownictwa wysokoœciowego, które
zosta³y przygotowane przez kolegów z Krakowskiej Grupy Ratownictwa Przedmedycznego.

Podzielono grupê na kilka mniejszych,
które pracuj¹ w podzespo³ach: Praca
z dzieæmi; Wolontariat; Potrzebuj¹cy oraz
Samotni. Liderzy grup podlegaj¹ bezpoœrednio Zarz¹dowi Grupy. Ponadto ka¿dy cz³onek Grupy ma za zadanie, w miarê swoich mo¿liwoœci, poszerzanie umiejêtnoœci. I tak w paŸdzierniku odby³o siê
seminarium szkoleniowe, gdzie w trakcie trzydniowego obozu cz³onkowie
grupy mogli posi¹œæ wiedzê z zakresu:

Obecnie grupa liczy 70 wolontariuszy
gotowych do ciê¿kiej pracy, w ka¿dych
warunkach i o ka¿dej porze dnia. Mamy
nadziejê, ¿e dziêki takim modyfikacjom
ju¿ w nied³ugim czasie rozszerzymy
swoja dzia³alnoœæ. Chcielibyœmy, aby
dzia³alnoœæ grup m³odzie¿owych nie
polega³a jedynie na ciê¿kiej pracy, ale
tak¿e na czerpaniu satysfakcji z pomocy drugiemu cz³owiekowi.
M. Przybylski

Dzieñ M³odzie¿y PCK
Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a Zarz¹d
G³ówny PCK oraz Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK przesy³aj¹ serdeczne
pozdrowienia i s³owa g³êbokiego uznania za Wasz¹ pracê na rzecz potrzebuj¹cych.
Dziesi¹tki tysiêcy m³odych ludzi dzia³aj¹cych w PCK s¹ bez w¹tpienia jego si³¹
napêdow¹, jego wizytówk¹ i nadziej¹ na kontynuacje chlubnych tradycji wype³niania humanitarnej misji. Kluby "Wiewiórka", grupy Spo³ecznych Instruktorów
M³odzie¿owych PCK, Grupy Ratownictwa PCK skupiaj¹ce m³odych ludzi, czy
tysi¹ce Szkolnych Kó³ PCK to znaki rozpoznawalne naszego Stowarzyszenia tak
w kraju, jak i zagranic¹.
Dla wszystkich cz³onków, wolontariuszy, sympatyków i wspó³pracowników M³odzie¿y PCK, za Wasze zaanga¿owanie, doskona³e pomys³y i inicjatywy, niez³omnoœæ, jak i niezmienn¹ wolê bycia czêœci¹ PCK - wielkie brawa i podziêkowania.
S³owa uznania nale¿¹ siê równie¿ tym, którzy pomagaj¹ Wam w codziennej dzia³alnoœci - pracownikom, rodzicom i przyjacio³om za wsparcie, cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ.
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ganizowaæ kolejne spotkanie z przedstawicielami okrêgowych rad m³odzie¿owych.

... Prezes Rady Ministrów powo³a³
miêdzyresortow¹ Komisjê do Spraw
Miêdzynarodowego Prawa Humanitarnego. Sta³o siê tak po ponad czteroletnich staraniach m.in. ZG PCK. W ten
sposób Polska wype³ni³a zobowi¹zanie
rz¹dowe przyjête na XXVII Miêdzynarodowej Konferencji CK i CP w 1999 r.

... tylko w 2003 roku Miêdzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzy¿a wyda³ 844
740 000 CHF (czyli 2 534 220 000 PLN)
na operacje i programy pomocy, a Miêdzynarodowa Federacja Stowarzyszeñ
Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca a¿ 214 482 000 CHF (czyli 643
446 000 PLN). Czyli ³¹cznie 1 059 222
000 CHF czyli 3 177 666 000 PLN !!!

Generalna dyskusja dotycz¹ca M³odzie¿y PCK, wymiana informacji i doœwiadczeñ, jak i warsztaty dotycz¹ce
konkretnych programów adresowanych
do dzieci i m³odzie¿y oto zagadnienia
jakie bêd¹ poruszane na spotkaniu. O
jego wynikach poinformujemy Was w kolejnym Informatorze.

...
- epidemia HIV na œwiecie najbardziej rozwija siê obecnie w rejonie Europy Œrod
. kowo-Wschodniej i Centralnej Azji
- po³owa nowych zaka¿eñ wirusem HIV na œwiecie dotyczy m³odzie¿y od 15 do 24 lat.
- ju¿ ponad 20 milionów osób umar³o w wyniku AIDS, a a¿ 38 milionów osób jest
. zaka¿onych wirusem HIV

CZY WIESZ ¯E ...

Jednym z priorytetów
zapisanych z Za³o¿eniach
Programowych M³odzie¿y Polskiego Czerwonego Krzy¿a na lata 2003 2006 jest wzmocnienie
pozycji i roli rad m³odzie¿owych. Jako
Krajowa Rada M³odzie¿owa PCK jesteœmy konsekwentni w dzia³aniu i opieraj¹c siê na ubieg³orocznych doœwiadczeniach zamierzamy w listopadzie zor-

NIEBAWEM

Spotkanie Okrêgowych Rad M³odzie¿owych PCK
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Fotografie wykona³ Jan Ciechanowski laureat fina³u Czerwonokrzyskiego
Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez KRM PCK

